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وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

برعاية

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن مبنطقة الرياض
إدارة الربامج التعليمية

الرؤية الريادة يف تعليم القرآن الكريم

مهام لجان االختبار :

الرسالة تعليم القرآن الكريم من خالل عمل مؤسسي متقن حيقق رضا العاملني واملستفيدين

الئحة اختبارات نهاية الفصل لمشروع الحلقات الرائدة

إجراء االختبار لكل طالب في المستوى الذي تقدم له  ،ورصد درجات الحفظ والتجويد واألداء  ،ومراجعتها وفق النماذج المخصصة لذلك .

فترة االختبار :

 .1فترة االختبار من بعد العصر مباشرة إلى العشاء .

 .2على كل حلقة االلتزام بالموعد والمكان المحدد لها .

طريقة االختبار :
 .1يكون االختبار لكل مستوى من مسارين  :المسار األول يبدأ من سورة الفاتحة  ،والمسار الثاني يبدأ من سورة الناس .
 .2مجموع درجات االختبار الفصلي (  ) 06درجة تقسم على النحو التالي :
أ ـ (  )84درجة ألسئلة الحفظ حيث يتم إعطاء الطالب (  )12سؤال  ،لكل سؤال ( )8درجات  ،علماً بأن األسئلة تزيد في كل مرحلة من
مراحل المشروع .

يقوم بها الطالب من خالل جميع األسئلة .
ب ـ ( )0درجات للتجويد التطبيقي ّ

ج ـ ( )0درجات لألداء الجيد والمراد به  :عدم التردد أو التوقف مع حسن الصوت
 .3يحسب للطالب ( درجتان ) كنقاط قوة لكل جزء اختبر فيه فوق المستوى المقرر للطالب  ،وبحد أقصى (  ) 8درجات .
 .8مقدار كل سؤال نصف وجه .

طريقة حسم الدرجات :

 .1إذا أخطأ الطالب في الحفظ أو نطق الكلمة نطقاً خاطئاً أو أخطأ في الحركات ونبهه عضو اللجنة فإن استدرك الطالب خطأه حسم
عليه ربع درجة  ،وإن لم يستدرك حسم عليه درجة كاملة .

 .2ال ينبه الطالب في الخطأ الواحد أكثر من مرتين ثم بعد ذلك يفتح عليه مباشرة .
 .3إذا توقف الطالب يفتح عليه ويحسم عليه درجة كاملة .
 .8إذا لم يستطع الطالب اإلجابة على سؤال  ،فيستبدل بسؤال آخر وتخصم عليه درجتان .

تنبيه :
ينبغي للمعلم وعضو لجنة االختبار تهيئة الجو المناسب للطالب  ،ومراعاة حالته النفسية عند االختبار وتشجيعه والتعامل معه بكل لطف ،
والتبسم في وجهه والبشاشة له .
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